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Rysunek 1. WIG20 vs EURPLN – wykresy tygodniowe świecowe.

Opinia
Od ponad 2 lat można zauważyć zwiększoną odwrotną zależność pomiędzy indeksem WIG20 a crossem EURPLN. Na wykresie
waluty można doszukać się pewnych niepokojących sygnałów, mogących w średnim terminie mieć wpływ na notowania cen akcji
na GPW. Od połowy stycznia 2011r., kiedy to nie zostało przebite kwietniowe wsparcie z 2009r., złotówka ulega deprecjacji
względem euro tworząc formację przypominającą trójkąt. W piątek doszło do zatrzymania się eurpln na wysokości górnej linii tejże
formacji, ale dzisiejsze słabnięcie złotówki jest nieco niepokojące tym bardziej, że WIG20 stara podnieść się na północ. Jeżeli w
najbliższych dniach dojdzie do wybicia się górą z euro-trójkąta (close musi wypaść powyżej 4.05) to WIG20 może mieć spory
problem z dalszą hossą, która jest u nas nieco wątpliwa. Ale na szczęście nasz rynek jest nietypowy i to co zaczyna być widać na
wykresach może okazać się jedynie celowym wyrysowaniem kresek przez „silnorękich”, aby później podbić WIG20 powyżej 3000
punktów.
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Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
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